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CTTU realiza mudanças viárias em vias no
bairro do Pina
A Prefeitura do Recife,
por meio da Secretaria de
Mobilidade e Controle
Urbano (Semoc) e da
Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano
(CTTU), realizará, neste
sábado (25), duas
intervenções viárias no

bairro do Pina, na Zona
Sul da cidade, com o
objetivo de melhorar a
circulação e garantir a
segurança viária. A
primeira consiste na
implantação de sentido
único de circulação nas
ruas Joaquim Carneiro
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da Silva e Antônio
Pedro de Figueiredo. A
segunda consiste na
implantação de mão
única e mão dupla na
Rua Manoel Coriolano e
inversão de sentido em
trecho da Rua Miranda
Falcão.
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As ruas Joaquim Carneiro da Silva e Antônio Pedro de
Figueiredo passam a ser mão única.

Na primeira intervenção,
a Rua Joaquim Carneiro
da Silva passa a ser mão
única na direção da Rua
Mário Gomes de Matos e
a Rua Antônio Pedro de
Figueiredo passa a ser

mão única em direção à
Avenida Engenheiro
Domingos Ferreira.
Dessa forma, o condutor
que utilizava as vias no
sentido oposto poderá
seguir pela Rua

Alexandrino Martins
Rodrigues. O projeto
ainda prevê velocidade
regulamentada de 20 km/h
para as áreas próximas às
instituições de ensino
localizadas na área.

Sentido de circulação implantado
Sentido de circulação removdo
Circulação existente

A segunda intervenção
consiste na eliminação do
sentido duplo em um
trecho da Rua Miranda
Falcão, que, a partir da
interseção com a Rua
Caraçatuba, torna-se
mão única em direção à
Avenida Antônio de
Goes. Já na Rua Manuel
Coriolano haverá duas
mudanças: no trecho
entre a Avenida
Herculano Bandeira e
Rua Caraçatuba, a via
terá o sentido de
circulação invertido; e, da
Rua Caraçatuba até a
Avenida Antônio de
Goes, a via será mão
dupla. A partir da
mudança, quem segue
pela Avenida Antônio de
Goes deverá acessar a
Rua Manoel Coriolano
para chegar às ruas

Caraçatuba e Miranda
Falcão. Para viabilizar
a intervenção, trechos
das ruas Miranda
Falcão, Caraçatuba e
Manoel Coriolano terão
o estacionamento
ordenado.
Placas de sinalização e
faixas de pedestres
serão implantadas ou
requalificadas para
regulamentar a
mudança de circulação
nas vias e ordenar o
estacionamento na
área. Equipes de
agentes e orientadores
de trânsito serão
destacados para os
principais pontos da
intervenção com o
intuito de orientar
condutores e pedestres
que circulam no local.

OUTRAS MUDANÇAS –
As mudanças de
circulação em vias no
bairro do Pina fazem parte
de um conjunto de ações
implantadas pela CTTU
que, juntas, refletem
positivamente na
mobilidade de toda a
cidade. A Prefeitura do
Recife, por meio da
Secretaria de Mobilidade
e Controle Urbano
(Semoc) e da Autarquia
de Trânsito e Transporte
Urbano (CTTU), tem se
empenhado para
encontrar soluções
eficazes para garantir um
trânsito cada vez melhor e
mais seguro para todos.
Desde o início da gestão,
em 2013, já foram
implantadas mais de 140
intervenções no trânsito
do Recife.

Prefeitura do Recife implanta quatro novas rotas
cicláveis na cidade

Andréa Rêgo Barros / PCR

A Prefeitura do Recife, por
meio da Secretaria de
Mobilidade e Controle
Urbano (Semoc) e da
Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano
(CTTU), realizará, até
julho, a implantação de
quatro novas rotas
cicloviárias na cidade.
Batizadas de João
Medeiros, Visconde de
Jequitinhonha, Várzea e
Maurício de Nassau, elas
vão ter, no total, 12 km
extensão. As novas rotas
estão em consonância
com o Plano Diretor
Cicloviário da Região
Metropolitana do Recife
(PDC/RMR) e farão
conexão com a malha
cicloviária já existente,
beneficiando as zonas Sul
e Oeste da cidade. Com
isso, Recife passará a
contar com 82 km de rotas
cicláveis, representando
um aumento de mais
240% na extensão dos
corredores permanentes,
que era de 24 km em
2012.
A Ciclofaixa João
Medeiros já teve o serviço
de sinalização iniciado. A
rota terá 2 km de extensão
e começará na Rua
Professor João Medeiros,
a partir da Delegacia de
Boa Viagem até o
cruzamento com a rua
Félix de Brito e Melo,
seguindo pela rua General
Edson Amâncio Ramalho
até se conectar com a
Ciclofaixa Antônio Falcão
e retornando pela Rua
Professor Arnaldo
Carneiro Leão. A nova rota
também irá proporcionar a
ligação com as já
existentes: Via Mangue,

Jardim Beira Rio e
Shopping RioMar.
Ainda na Zona Sul, será
implantada a Ciclofaixa
Visconde de
Jequitinhonha, que terá 1
km de extensão e formará
um circuito com a Orla de
Boa Viagem e Avenida
Armindo Moura. Após a
conexão com a Ciclofaixa
Setúbal, a nova rota
seguirá pela Avenida
Visconde de Jequitinhonha
e ruas Setúbal e Baltazar
Passos, até se conectar
com a Ciclovia Orla de
Boa Viagem e Ciclofaixa
Brasília Teimosa.
Na Zona Oeste, será
implantada a Ciclofaixa
Várzea, que terá 6 km de
extensão. A rota começará
na Avenida Afonso
Olindense, a partir da
Avenida Caxangá, e
seguirá pela Rua
Rodrigues Ferreira até a
Praça Pinto Damásio. Ela
continua nas ruas Azeredo
Coutinho, Francisco
Lacerda, João Francisco
Lisboa e Avenida
Acadêmico Hélio Ramos e
Avenida Professor Luiz
Freire até se conectar,
através de pontilhão sobre
a BR-101, com a Rota
Antônio Curado.
Já a Ciclofaixa Maurício de
Nassau, que terá 3 km de
extensão, passará pela
Rua Doutor João Lacerda,
no Cordeiro, seguindo pela
Avenida Maurício de
Nassau e Rua Nossa
Senhora da Saúde, até se
conectar com a Ciclofaixa
Inácio Monteiro. As novas
rotas também se
conectarão com as já
existentes: Antônio
Curado, Cavouco,

Tiradentes, Arquiteto Luiz
Nunes, Estrada do Bongi,
Jardim São Paulo e
Compaz Ariano Suassuna.
Para regulamentar a
implantação das novas
rotas, a CTTU vai realizar a
manutenção de toda
sinalização vertical e
horizontal das vias
correspondentes. Além
disso, a maior parte dos
percursos passará a ter
velocidade regulamentada
de 40 km/h onde for
ciclofaixa ou 30 km/h onde
for ciclorrota. É importante
ressaltar que, com o
objetivo de dar mais
segurança viária a todos
os modais, a CTTU
também irá realizar a
proibição dos
estacionamentos
existentes nas vias nas
quais as rotas serão
implantadas.
Durante as semanas
seguintes ao início da
operação de cada novo
equipamento, que
acontecerão conforme o
serviço de sinalização for
concluído, serão
destacadas equipes de
agentes e orientadores de
trânsito para realizar o
trabalho de monitoramento
e orientação nos locais. É
importante ressaltar que
aqueles que insistirem no
descumprimento da
sinalização podem ser
notificados. As multas
podem ser grave, em caso
de estacionamento
irregular na ciclofaixa (R$
195,23 e 5 pontos na
CNH); ou gravíssima
multiplicada por 3x, se
transitar na ciclofaixa (R$
880,41 e 7 pontos na
CNH).

CTTU anuncia esquemas
especiais de trânsito para os
eventos do fim de semana
A Autarquia de Trânsito e
Transporte Urbano do
Recife (CTTU) preparou
esquemas especiais de
trânsito para os eventos
deste final de semana,
que envolvem, entre
outras programações,
eventos esportivos como
corridas e jogos de
futebol. Ao todo, mais de
70 profissionais, entre
agentes e orientadores de
trânsito, estarão nas ruas
acompanhando os
eventos para garantir a
mobilidade e a segurança
viária nos locais. Além
disso, a Central de
Operações de Trânsito
(COT) estará de plantão
24h monitorando os
principais corredores
viários da cidade.
Desde a quinta-feira
(23), a CTTU acompanha
a realização da 21ª Festa
de Frei Damião, no bairro
do Pina, Zona Sul do
Recife. O esquema de
trânsito segue até o
domingo (26). A fim de
garantir maior fluidez do
trânsito e a segurança
viária, a CTTU irá
monitorar todas as vias
de acesso ao Convento
São Félix de Cantalice,
onde acontece a festa.
Os agentes de trânsito
irão se posicionar em
pontos estratégicos, no
cruzamento da Avenida
Domingos Ferreira com a
Rua Tomé Gibson, no
trecho de acesso ao
antigo Aeroclube, e nas
ruas José Rodrigues e
Elias Gomes. O
monitoramento da área
também será realizado
pelos agentes da Central
de Operações de Trânsito
(COT) da Autarquia, além
de agentes em
motocicletas e viaturas.
Na sexta-feira (24), às
21h30, acontecerá a
partida de futebol entre
Sport x Londrina, na Ilha
do Retiro. A operação
terá início às 19h e será
montada no entorno do
estádio Adelmar da Costa
Carvalho com o objetivo
de garantir o
deslocamento seguro dos
pedestres, assim como a
fluidez do tráfego. Uma
equipe de 18 agentes de
trânsito, disposta em
pontos fixos ou em motos
e viaturas, foi destacada
para atuar no local até a
dispersão total do
público, prevista para
acontecer por volta da 1h.
Os agentes da Autarquia
vão monitorar pontos
como a Avenida
Engenheiro Abdias de
Carvalho, Estrada dos
Remédios, Túnel Chico
Science e o cruzamento
entre Avenida
Governador Agamenon
Magalhães e a Rua
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Paissandú. Inicialmente,
apenas a Rua Tabaiares,
que dá acesso ao estádio,
será bloqueada. No
entanto, os bloqueios
poderão ser ampliados a
depender da necessidade.
Ainda na sexta-feira (24),
o Cais da Alfândega será
bloqueado a partir das 9h
da manhã até as 0h do
domingo (26), para
montagem e
desmontagem da estrutura
para Corrida Night Run.
Os condutores que vêm
pelo Cais do Apolo podem
acessar a Rua Madre de
Deus como rota
alternativa. O evento
acontecerá no sábado
(25), quando a CTTU fará
bloqueios, das 17h30 às
21h, nos dois acessos da
Avenida Engenheiro José
Estelita. Serão
bloqueados, também, o
acesso à Ponte Giratória e
ao Cais Santa Rita, na
altura do Viaduto das
Cinco Pontas e na altura
da Ponte Giratória. Uma
faixa de rolamento no Cais
Santa Rita permanecerá à
disposição dos veículos
em direção ao Terminal
Integrado. Os condutores
que estiverem na Zona Sul
seguindo em direção ao
Centro poderão acessar a
Avenida Governador
Agamenon Magalhães
como rota alternativa. Já
os condutores que
estiverem no Centro em
direção à Zona Sul
poderão contornar o
Terminal Integrado Cais
Santa Rita, passar pelo
Forte das Cinco Pontas até
a Rua Imperial, em direção
à Zona Sul. Ao todo, 37
agentes e orientadores de
trânsito estarão dispostos
em pontos fixos ou em
motos e viaturas para
orientar os condutores e
garantir a segurança viária
do público.
Confira o percurso: os
atletas sairão do Cais da
Alfândega e seguirão pela
Ponte Giratória, Cais de
Santa Rita, Viaduto Cinco
Pontas até a Avenida
Engenheiro José Estelita,
retornarão no último
armazém. Os atletas que
optarem pela corrida de 5
km seguirão em direção à
Ponte Giratória para o
término no Cais da
Alfândega, os que forem
correr os 10 km seguirão,
novamente, pela Avenida
Engenheiro José Estelita,
Viaduto das Cinco Pontas,
Cais de Santa Rita até a
Avenida Engenheiro José
Estelita, onde novamente
fará o retorno no último
armazém e seguirá no
mesmo caminho até o
término no Cais da
Alfândega.

Ainda no sábado (25),
acontecerá o jogo entre
Santa Cruz X ABC, que
acontece às 16h30, no
Estádio José do Rêgo
Maciel, no bairro do
Arruda. As operações de
interdição e monitoramento
da área terão início às 14h
e vão contar com uma
equipe de cerca de 20
agentes de trânsito,
dispostos em pontos fixos
ou em motos e viaturas.
A CTTU fará interdições
nas principais vias de
acesso ao estádio, como a
Rua das Moças e a
Avenida Professor José
dos Anjos, no trecho
compreendido entre a Rua
Petronila Botelho e a
Avenida Beberibe. O
monitoramento tem como
objetivo garantir mais
segurança no
deslocamento dos
pedestres, viabilizar o
tráfego na localidade e
facilitar a chegada dos
torcedores ao estádio.
Também serão montados
pontos de monitoramento
nas vias do entorno do
estádio e, em caso de
necessidade, os agentes
de trânsito poderão
ampliar os bloqueios na
região. A ação deve
acontecer até às 22h,
horário previsto para a
dispersão total do público.
No domingo (26)
acontecerá a 9ª
Caminhada
Pernambucana de Apoio
à Adoção. O público sairá
às 9h30 do Parque Treze
de Maio e seguirá o
seguinte percurso: Rua
Princesa Isabel, Ponte
Princesa Isabel, Rua do
Sol, Praça da República,
Tribunal de Justiça de
Pernambuco, Ponte
Buarque de Macedo,
Avenida Rio Branco e
Marco Zero. A CTTU
acompanhará a caminhada
para garantir a segurança
do público e fará bloqueios
itinerantes, ou seja, serão
desfeitos de acordo com a
passagem das pessoas.
RECOMENDAÇÕES –
A CTTU aconselha que o
cidadão chegue cedo aos
eventos para evitar
retenções e corre-corre.
Os condutores também
devem estar atentos à
sinalização que proíbe
estacionamento. A
fiscalização será rigorosa e
o veículo flagrado sobre
calçadas ou em fila dupla
corre o risco de ser
rebocado. Já o motorista
pode receber multas entre
leve, média e grave, no
valor de R$ 88,38 (três
pontos na CNH), R$ 130,16
(quatro pontos na CNH) ou
195,23 (cinco pontos na
CNH).
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